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Klubhus adresse:     Herlufsholm Alle 233, 4700 Næstved 
Klubbens hjemmeside:  http://www.herlufsholm-orientering.dk 
Klubbens konto i Spks Sjælland: 6070-1216412 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Redaktørens spalte 
Så blev Klubnyt klar lige før sommerferien går i luften  Har du noget på 

hjertet, så husk at maile til mig senest 3/10 2019 på Lykke@realregnskab.dk 

så kommer det med i næste klubblad. Jeg vil opfordre klubbens medlemmer 

til at sende materiale til bladet – tøv ikke med at sende billeder, kort og også 

gerne fortællinger – korte som lange.  
 

 

Udgivelsesplan for Klub-Nyt: 
Nummer Deadline Udkommer  

4/2019 3/10 2019 6/10 2019 

1/2020 4/1 2020 7/1 2020 

2/2020 3/4 2020 7/4 2020 

 

Indholdsfortegnelse: 
s. 4-5 Aktivitetskalender 

s. 6-7 Formandens klumme 

s. 8 Tirsdagstræning 

s. 9 Fællesspisning 

s. 9-10 Klubtøj 

s. 10-11 Resultat divisionsmatch 

s. 12-13 DM Sprint og stafet 

 

 

s. 14 Oprydning i Stenskoven 

s. 15 Natorientering 

s. 16 Sommerhilsen fra Arne 

s. 17 Skole-OL 

s. 18 Nyt fra ungdomstrænerne 

s. 19 Kontingent 

s. 20 Klubbens sponsorer 

http://www.herlufsholm-orientering.dk/
mailto:Lykke@realregnskab.dk
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Aktivitetsoversigt 
           Juli  August 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1 sommerferie  1 sommerferie  

2 sommerferie  2 sommerferie  

3 sommerferie  3 sommerferie  

4 sommerferie  4 sommerferie  

5 sommerferie  5 sommerferie  

6 sommerferie  6 sommerferie  

7 sommerferie  7 sommerferie  

8 sommerferie  8 sommerferie  

9 sommerferie  9 sommerferie  

10 sommerferie  10 sommerferie  

11 sommerferie  11   

12 sommerferie  12   

13 sommerferie  13 Stenskoven, TR 

14 sommerferie  13 Stenskovvej 166  

15 sommerferie  15   

16 sommerferie  16   

17 sommerferie  17 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 

18 sommerferie  18   

19 sommerferie  19   

20 
 

sommerferie  20 Herlufsholm, TR 

21 sommerferie  20 Slagelsevej 163  

22 sommerferie  22   

23 sommerferie  23   

24 sommerferie  24 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 

25 sommerferie  25 Divisionsmatch-husk TM FK kl. 8.15 

26 sommerferie  26 
 

  

27 sommerferie  27 Stenskoven, Gulreodshus TR 

28 sommerferie  28   

29 sommerferie  29   

30 sommerferie  30   

31 sommerferie  31 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 

 

    TM =  Tilmelding       Fed skrift = arrangement af HG             

    KH =  Klubhuset         FK = Fælleskørsel            

TR  =  Træningsløb – start ml. kl 17.45-18.30  
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Aktivitetsoversigt 
                    September                   Oktober 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

 
Akt. – Art og Sted Bemærk 

1   1 Herlufsholm, klubhuset Natløb TR 

2   2   

3 Herlufsholm, klubhuset TR 3   

3 Med spisning efter løb TM 4   

5   5 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 

6   6   

7 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 7   

8   8 Holbæk OK Natløb TR 

9   9   

10 Fruens Plantage, TR 10   

10 Ny Præstøvej 304  11   

12   12 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 

13   13   

14 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 14 Efterårsferie  

15   15 Efterårsferie  

16   16 Efterårsferie  

17 Bromme Plantage, TR + FK 17 Efterårsferie  

17 Kalundborgvej OK Sorø 18 Efterårsferie  

19   19 Efterårsferie  

20   20 
 

Efterårsferie  

21 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 21   

22   22   

23   23   

24 Sønderskov. Skolevej TR + FK 24   

24  OK Sorø 25   

26   26 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 

27   27   

28 Ungdom/familie/begynder Klubhus 10-12 28   

29   29 OK Sorø Natløb finale 

30   30   

 
  31   

 

     TM =  Tilmelding                   Fed skrift = arrangement af HG 

    KH =  Klubhuset         FK =  Fælleskørsel           

TR  =  Træningsløb - start ml. kl 17.45-18.30  
 

 



 6 

Formandens klumme 
 

Sommeren er over os. At skrive klumme i 30 graders varme 

er specielt, men alligevel: Orienteringsløbere har altid et 

eller andet at berette fra de ”Store dybe, mørke Skove”.  

Først et kæmpe stort tilllykke til Arne Kristensen som 

hjemtog en sølvmedalje ved DM i sprint i H60 i grindsted. 

Klubben har da heller ikke ligget på den lade side siden 

sidst. Alle tirsdagstræningsløb har været afviklet ved hjælp 

af klubbens medlemmer, som velvilligt har stillet sig til 

rådighed som banelæggere. En stor tak til alle jer, som gør 

det muligt at komme i skoven tirsdag efter tirsdag.  

Noget af det mere spændende, der er sket, var afviklingen 

af 1. afdeling af Sjællandssprinten i Tappernøje og 

Mogenstrup. Det var en mørk, stormfuld lørdag formiddag. 

Sorte skyer hængte tungt over Tappernøje by, da vi ankom 

til afviklingen af første etape. Ville det holde tørt? Svaret er 

nej! Regnen silede ned fra start til slut, men det afholder 

ikke o-løbere for en tur rundt i terrænet, så alle kom våde i 

mål, klar til 2. Etape i Mogenstrup. Her var sagen en helt 

anden. Tordenguden Thor rullede med hammer og 

gedebukke over himmelbuen, så himmel og jord var et 

inferno. Hvad gør man så? Ingenting. Der var ikke noget vi 

kunne gøre. Her kunne jeg som formand ikke bestemme 

over vejret, men alligevel; tordenvejret holdt op og blev 

afløst af skybrud, men vand er vi ikke bange for, så alle 

kom ud at løbe, og alle kom hjem igen. O-løbere er skabt af 

et specielt stof. Tak til alle hjælpere. Uden jer var det ikke 

muligt at lave disse arrangementer. 

Ungdomstræningen er også gået på sommerferie, men 

starter op igen i august, dog om lørdagen og som 

kombineret Familie/begynder/ungdomstræning. Kender du 

nogen, der kunne tænke sig at prøve kræfter med vores 

sport, må du gerne give beskeden videre. 
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Første halvår i Herlufsholm Orienteringsklub er afsluttet. På 

vanlig vis i fam. Hansens have til grill og sommerhygge 

efter et udmarvende pointløb. Dette er en rigtig hyggelig 

tradition, som jeg håber kan vare i mange år fremover. Tak 

til fam. Hansen for sjove baner og hygge i haven. 

Sidst, men ikke mindst, rigtig god sommer til alle. Mange  

jer skal vel ud i det store udland og prøve kræfter i 

fremmede skove, så god tur og god sommer. 

 

Hilsen formanden 

 

 

 
Katrine, Emma og Signe 
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Tirsdagstræning 2. halvår 2019 

 
Efter et vellykket forår med ”fuld plade” på holdet af banelæggere og 

hjælpere fortsætter vi på den anden side af sommerferien. Har du lyst, er det 

altid muligt at give en hånd med. Kontakt træningsudvalget, en banelægger 

eller undertegnede hvis du er nysgerrig på banelægning – en viden og 

erfaring der er nyttig at have som løber i skoven, alt lige fra f.eks. 

planlægning af vejvalg, kortforståelse og afkodning af postplacering. 

 

Sæt kryds i kalenderen: 

 

Dato Terræn Mødested Bemærk

ning 

Banelæggere 

Ansvarlig Hjælper(e) 

13.08 Stenskoven Stenskovvej 

166 

- Rita 

Christensen 

Morten 

Løjmand 

20.08 Herlufsholm Slagelsevej 

163 

- Henrik 

Mathiesen 

Jan Bigler 

27.08 Stenskoven Gulerods-

huset 

OK Sorø Jan Truelsen  

03.09 Herlufsholm Klubhuset - Merete 

Andersen 

Lise 

Andersen 

10.09 Fruens 

Plantage 

Ny 

Præstøvej 

304 

- Arne 

Kristensen 

 

17.09 Bromme 

Plantage 

Kalundborg-

vej 

- OK Sorø - 

24.09 Sønderskov Skolevej - OK Sorø - 

01.10 Herlufsholm Klubhuset Natløb Jesper 

Børsting 

 

xx.12 Rådmands-

haven 

Klubhuset Juleløb Fam. Hansen Stig 

Andersen 

 

Vi ses i skoven. 

 

På vegne af træningsudvalget 

Morten Løjmand 
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Fællesspisning 
 

Tirsdag 3/9 2019 er der fællesspisning efter træningsløbet fra klubhuset. 

Prisen er kr. 25,- pr. voksennæse og kr. 10,- pr. børne-/ungdomsnæse (til og 

med 18 år) Afregning sker via løbskonto i klubben. 

Klubben giver en sodavand/øl/glas vin til maden, og vi vil forsøge at få 

adgang til baderum 

For at vi kan tilpasse madmængden bare sådan nogenlunde er der tilmelding 

til Lykke på lykke@realregnskab.dk senest 30/8 2019.  

Menu er endnu uvis  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prisliste for klubtøj 
 

Her kan du se hvad vores klubtøj koster: Vi har stadig Kämpela, og det nye 

Trimtex er der bestilt en smule ekstra af. 
 

Størrelser og priser der er på lager: 
 

Produkt Trimtex Kämpela 

Overtræksjakke Ingen på lager  
(voksen 749kr/ 
Børnestr. 562kr) 

S (550kr), 3XL (650kr) 

Overtræksbukser Unisex XL (559kr), W-
size M (559kr) 

Ingen på lager, udgået 

Kortærmet O-bluse Unisex L ( 399kr) L (382kr) 

Langærmet O-bluse Unisex: M, L, XL, XXL 
(439kr) 
W-size: M, L, XL, XXL 
(439kr) 
Børnestr.: 130, 140, 150, 
160 (329kr) 

XS, S, 130 (405kr) 

Tights Ingen på lager (voksen 
449kr / børnestr 337kr) 

Børnestr: 130, 140, 150 
(213kr) 
Voksen: L str ¾ (213kr) 

O-bukser, lange S, M, L, XL ( voksen 
399kr / børnestr 299kr) 

Ingen på lager, udgået 

mailto:lykke@realregnskab.dk
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Desuden har vi masser af vores blå t-shirts til 80, kr. pr stk. 
 

Bestilling kan ske på mail: runningiscool4u2@gmail.com 
 

Beløbet betales på  din løbskonto, når vi har fået tøjet hjem eller ved 

udlevering  

 

O-hilsner Henriette 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Resultatet ved divisionsmatchen d. 14 april i Rude skov 
 

Det blev til 1 sejr og 2 nederlag i 1. runde af årets divisions turnering.  
 

Stillingen efter sæsonens 1 match: 
 

Ballerup OK 6 match point 

Holbæk OK 4 match point 

HG  2 match point 

FSK 0 match point  
 

Klubresultater fra 1. runde: 
 

HG – Ballerup   102-198 

HG – Holbæk 119-168 

HG - FSK 134-120 
 

Klubben havde tilmeldt 39 løbere, som alle stillede til start.  
 

Følgende placerede sig i top 3 i de forskellige klasser: 
 

H80 Bent Nr. 3 

H-let Benny Nr. 2 

H-let Claus Nr. 3 

D50 Birgit Nr. 3 

D12B  Julie Nr. 1 

D14B Signe Nr. 1 

D20B Signe Nr. 2 

D20B Katrine Nr. 3    

 

mailto:runningiscool4u2@gmail.com
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Tak til kagebagerne, som gjorde det muligt at hygge efter løbet før det 

traditionelle holdfoto m.m. 
 

Sebastian vandt ”Henriette-sprinten”.  
 

 
 

Ovenfor ses en del af holdet til matchen d. 14.04.2019. 
 

Næste match er d. 25. august i Grønholt Hegn 
 

Der vil være fælleskørsel fra klubben kl. 8.15, idet 1. start går kl. 10.30. 
 

Vi får brug for alle mand, idet vi skal løbe efter de nye divisionsregler, hvor 

op til 90 løbere kan tælle fordelt ud på de tællende løbsklasser. Dette er 

langt flere tællende end  efter de tidligere divisionsregler. 
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DM i sprint - individuelt og stafet 
 

Til årets DM i sprint lørdag d. 25. maj i Grindsted deltog 2 fra Herlufsholm. 

 

Arrangementet afholdtes i smukke opgivelser ned til Grindsted Å, og 

banerne var lagt i hjertet af Grindsted by. Her havde banelæggeren lavet 

nogle udfordrende vejvalg, hvor det isæt inde i gågaden galt om at få læst 

detaljerne rigtigt. Desuden havde man valgt, at krydderier 

vejvalgsmulighederne ved at afspærre enkelte veje med snitzling. Dette var 

indtegnet på løbskortet, men betød, at man lige skulle være sikker på, om du 

kunne løbe hele vejen frem til næste post, eller om du blev fanget i en 

afspærret lomme undervejs. 

 

Selv synes jeg banelæggerens ide med afspærrede veje, virkede rigtig fint, 

og gav en ekstra opmærksomhed til vejvalgsstrækkene.   

 

Super arrangement med 400 deltagere og rimeligt sommervejr. 

 

De 2 gamle drenge klarede sig flot og blev hhv: 

H60 Arne nr. 2 blot 50 sekunder fra guldet 

H55 Jesper nr. 12 blot 2.12 efter vinderen. 

 

Tillykke til Arne med DM Sølv på Sprint-Individuelt. 
 

Dagen efter afholdes DM Sprint-stafet. Her kunne klubben i år desværre 

ikke stille med et hold, men i stedet tog undertegnede en tur rundt i 

Grindsted på åben bane. 

 

Igen løb vi i hjertet af Grindsted, og nok en gang havde banelæggeren 

formået at krølle nogle super baner rundt i gymnasie og sportskvarteret lige 

syd for bykernen. Faktisk var banerne ligeså udfordrende som om lørdagen. 

 

Håber det i 2020 kan lykkes, at stille hold og dermed deltage i de rigtige 

DM stafet konkurrenceklasser. 

 

Det var tydeligt, at det var landets skrappeste sprintløbere, som var samlet. 

Der var ingen kære mor, hvis man satte tid til, for de bedste løber stærkt og 

næsten uden fejl.  
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Det var en oplevelse, at møde de skrappeste i Danmark ud i disciplinen 

sprint. 
 

 
 

Her ses holdet fra DM Sprint stafet i 2018. Dengang lød teksten: 

”Vi håber der kommer intern konkurrence fra øvrige Herlufsholm hold 

næste år”. 

 

Sprint-hilsen 

Jesper 
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Oprydning i Stenskoven 
 

Tak til alle, som hjalp til med oprydning af affald i Stenskoven lørdag d. 6. 

april. 

 

Vi fik fyldt 2 trailerlæs, og havde 3 travle timer i skoven med bukken og 

slæbben. 

 

Nedenfor ses nogle af hjælperne på dagen, som efterfølgende hyggede sig 

gevaldigt i Mundusernes have. 

 

En stor tak til Sandra og Simon, som efter oprydningen havde inviteret os 

alle til snobrød og pølser i deres dejlige have. Dette var en stor succes og en 

perfekt afslutning på en god dag i det smukke forårsvejr. Og tak for 

rundvisningen i jeres ”nye” flotte hus. 

 
 

 
 

 

Jesper Børsting  

Oprydningskoordinator 
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Nat-Orienteringsløb på Syd & Vestsjælland ->  

3 tirsdage i efteråret 2019 

 

Dato 1. oktober 8. oktober 29. oktober 

  Skov Herlufsholm 
skovene 

? ? 

Klub Herlufsholm OK Holbæk OK OK Sorø 

Startsted Herlufsholm stadion ? ? 

Kontaktperson Jesper Børsting 
55739085 

Jan Thisen 
29690642 

Jesper M Jespersen 
30252170 

 

Baner (ej kønsopdelt) 
Svær, Sort. 6-7 km  
Svær, Sort. 4-5 km  
Let, Hvid.   ca. 3 km (skygning tilladt) 
 

Starttid  
Tirsdage kl. 19.00-19.30. Fællesstart kl. 19.15. Poster indsamles fra kl. 21.00.  
 

Startgebyr 
30 kr. - dog kun 15 kr. til og med H/D -16.  
 

Resultater og tidtagning 
Tidtagning med sportident.  
Der er indskrivning fra kl. 19.00, og mulighed for samlet fællesstart kl. 19.15 for alle tre 
baner. De sorte baner er gaflede eller har valgfrie poster, så løberne spredes.  
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SOMMERHILSEN 2019 

En lille historie fra sommerlandet, altså Enø. 

Lørdag middag den 29. juni blev jeg forstyrret i min frokost da nogle unge piger 

løb rundt for at finde Find-vej posten, som næsten står i min baghave. Der lød råb 

som ”Har du den?”, ”Hvor er du Stine” og endelig ”Jeg har den!”  I løbet af den 

næste time kom der 5-6 hold bestående af 3 til 5 deltagere af begge køn. 

Det er første gang jeg har set nogen løbe på Find vej posterne på Enø. 

Arne 

 

Men jeg er også godt gemt! 
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Skole-OL 
 

Klubben afholdte Skole-OL onsdag 22/5 2019 i Fruens Plantage. 

Indbydelsen lød på kl. 10 og allerede fra kl. 9 kunne vi høre glade råb og 

kapløb i skoven. Der kom 160 elever plus lærere, og heldigvis havde vi 

vanen tro lavet en cykelparkering. 

På trods af støvregn meget af dagen var der højt humør og da det gik op for 

eleverne at vinder af 5. og 6. klasse i orienteringsløbet skulle til Århus til 

finalen – ja så skal vi da lige love for at konkurrence-genet blev tændt  

Det var en skøn dag i skoven og en kæmpe stor tak til alle hjælperne som 

var med til at styre o-løb, sprintebaner og beregning. 

 

 

 
 

Lena og Helmuth stod for den ene af sprinterne, og der var nok at se til  
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Ungdomstræning 
 

Efter sommerferien flyttes ungdomstræningen til lørdag kl. 10-12 fra klubhuset. 

Samtidig vil vi forsøge at få flere medlemmer til klubben og udvider træningen 

med familie-o og nybegynder-træning. Der vil stadig være teori og evt opgaver før 

vi suser rundt i skoven efter poster. Og det er stadig de 2 gode gamle 

ungdomstrænere – nemlig Henrik og Sebastian  

Nedenunder kan du se den annonce klubben sætter i Ugebladet i uge 32-33. Har du 

nogen spørgsmål så tøv endelig ikke med at kontakte os. 
 

Hilsen Henrik og Sebastian 
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Kontingent 
 

Der er sendt kontoudtog ud til alle medlemmer og har du ikke allerede 

indbetalt til klubben, bedes du gøre det snarest. Klubbens bankkonto er 

6070-1216412. 

Har du spørgsmål af nogen art vedr. kontingent så kontakt klubbens kasserer 

Lykke på lykke@realregnskab.dk. 

 

 

 
 

Arne med en flot sølvmedalje i H60 ved DM Sprint 

Klubben ønsker tillykke med det flotte resultat  

 

mailto:lykke@realregnskab.dk
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Støt klubbens sponsorer! 
 

 
 

 

 


